MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
k lovu ryb na rybnících

Obce Doloplazy
Platí pro lovné nádrže ve správě Obce Doloplazy
v k.ú. Doloplazy a k.ú. Dobromilice

Rybářský řád vychází z ust. zákona č. 102/635 Sb. a vyhl. č. 103635 Sb. a respektuje další právní předpisy.
Povolenku k rybolovu vydává Obecní úřad Doloplazy na jméno lovícího. Povolenka je nepřenosná na další
osobu. Povolenky vyřizuje obecní uřadů,Doloplazy 15

Popis rybníků
voda mimopstruhová
1.

Betonová nádrž

- označení

1,9 ha
2.

Rybník za hřištěm

- Nádrž 1

k.ú. Dobromilice a k.ú. Doloplazy
- označení -

0,33 ha

Za hřištěm 2

k.ú. Doloplazy

Výkon rybářského práva v těchto revírech je výlučně v pravomoci Rybářského spolku Doloplazy, z.s. ( dále
jen provozovatel ), popř. Obce Doloplazy.
Lov ryb se provádí na povolenky vystavené Obecním úřadem Doloplazy, Doloplazy 15.
I.Doby hájení jednotlivých druhů ryb
1. Od 1. ledna do 15. Června
- candát obecný

- parma obecná
-štika obecná
-sumec velký
od 1. září do 15. dubna
pstruh obecný
celoročně
- jeseterovití (j. malý, j. sibiřský, j. hvězdnatý, vyza velká..)
- kapr obecný nad 65 cm
- štika nad 90 cm

2. V zájmu hájení kapra může provozovatel stanovit zákaz lovu kapra nebo všech ryb v revíru nebo jeho
části, na dobu 10 dnů po vysazení, nebo 7 dnů před konáním rybářských závodů. Tento zákaz bude vždy
viditelně označen tabulemi u revíru.
II. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky
Amur bílý

50

cm

úhoř říční

60

cm

Candát obecný

50 cm

Jelec tloušť

25 cm

Kapr obecný

45

cm

štika obecná

50

cm

Mník jednovousý
sumec velký
Lín obecný
tolstolobik

40 cm
90 cm
25 cm
45 cm

Tolstolobec

45 cm

bolen dravý

50 cm

max. 65 cm

Pstruh duhový

25 cm

pstruh potoční

25 cm

Jeseterovití

-

celoročně hájeni

Denní doba lovu
květen - srpen

-

březen, duben - září, říjen
listopad - únor

-

od

od

4

- od

6

do

do 18

hod.

7

do

24
22

hod.
hod.

Povolenky
Členský poplatek činí: 50 Kč
Cena povolenky: Pro občany s trvalým pobytem v obci Doloplazy a místní části Poličky :
Mládež do 15 let:

300 Kč - roční povolenka

Dospělí:
Jednodenní:

1500 Kč - roční povolenka
dospělí

- 300 Kč
mládež

- 100 Kč

Cena povolenky: pro občany s trvalým pobytem mimo obec Doloplazy a místní část Poličky :
Mládež do 15 let:

500 Kč - roční povolenka

Dospělí:
Jednodenní:

2000 Kč - roční povolenka
dospělí

- 300 Kč
mládež

-

100 Kč

Vydané povolenky platí pouze v daném kalendářním roce. Jednodenní povolenka platí pouze na jeden
den, který je na povolence vyznačen bez ohledu na to, zda byl kapr uloven. Po ulovení limitu kapra je
možné zakoupit další povolenku za stejných podmínek.

III.

Zakázané způsoby lovu

1. Lov ryb a jiných vodních živočichů v rybářských revírech smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím
zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jako i ochrany
přírody.
ZAKAZUJE se zejména:
a) používat k lovu ryb prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců, lapaček,
udic bez prutů, vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby a tlouci je pod ledem, chytat je na šňůry a pod sekávat
je na udici, lovit do rukou a do ok.
b) sbírat jikry, a užívat k lovu ryb, planktonu a dalších vodních živočichů elektřinu, lovit ryby pod ledem,
při umělém světle, (pouze povoleno osvětlení číhátek), používat lovících zařízení jako slupů, vrší, košů a
pod., zabraňovat tahu ryb proti vodě, pokud všechna tato opatření neprovádí uživatel rybářského revíru
pro potřebu chovu, k záchraně ryb nebo k hospodářské těžbě.
c) chytat v místech, kde se ryby shromáždily za mimořádně nízkého stavu vody, při škodlivém znečištění
vody a též ryby shromážděné k přezimování nebo tření, pokud tato opatření neprovádí uživatel
rybářského revíru k záchraně ryb nebo jejich přenesení do jiných vod, pro potřebu chovu nebo k
hospodářským účelům.
d) lovit na bójky, které nejsou pevnou součástí rybářských prutů.
e) lovit na živou a mrtvou rybku, či její část do 15.6.
f) používat na nástrahu krve, škrkavek, mlékárenských odstředivkových kalů a chráněných živočichů
g) vnadit krví, mlékárenskými kaly, jakož i všemi chráněnými živočichy. Max. množství denní dávky
vnadění se nestanovuje.
h)používání samoseků.
i) řezat vidličky (podpěrky z prutů) z rostoucích porostů, břehové porosty svévolně oškozovat nebo ničit.
j) uchovávat ulovené ryby a nástražní rybičky v haltýřích.
IV. Přístup na pozemky
Oprávněné osoby k lovu mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na
ně není zakázán vstup z důvodů obecného zájmu, jsou však povinny nahradit škodu, kterou při tom
způsobí. Oprávněné osoby k lovu jsou povinni uvolnit průjezd vozidel zejména pak zasobování a
popelářských vozidel do místní části Poličky.
V. Chování při lovu
1. Při lovu ryb na položenou nebo plavanou je nutno, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň
3 m. Při lovu přívlačí nebo muškovou udicí je nutno dodržovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost

alespoň 20 m, nedohodnou-li se lovící na kratší vzdálenosti.
Místa k lovu nesmějí být žádným způsobem vyhrazována.
2. Při lovu udicí na položenou musí být lovec u prutů přítomen. Lovící se smí vzdálit tak, aby byl
okamžitě dosažitelný, resp. měl neustále pruty na dohled a mohl snimi bezprostředně manipulovat.
3. Držitel povolenky je povinen při lovu dodržovat klid a pořádek, podřídit se rozhodnutí
kontrolních orgánů (ryb. stráž,orgány obce) a těmto poskytnout podporu a pomoc.
4. Pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí mít vlastní vezírek s kruhy nebo jiné vhodné zařízení
nepoškozující ryby.
VI. Poměr k vodním stavbám a zařízením
Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb, břehů, břehových opevnění, záhozů a dlažeb.
Ustanovení se vztahuje i na břehové porosty.
VII. Lov z loděk a jejich užívání při rybolovu je zakázán.
VIII. Rybářské náčiní, způsoby lovu a nástrahy
1. Lov na položenou
– nástraha spočívá na dně, kde je přidržována zátěží. Tímto způsobem je možno lovit dvěma pruty
současně (nebo kombinovat jedním prutem na položenou, druhým na plavanou). Pruty je možné položit
do vidliček (stojánků) nebo i držet v ruce.
Na každém prutu mohou být nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s
dvojháčkem, či trojháčkem.
2. Lov na plavanou
– nástraha bývá v pohybu (unášená proudem vody) nebo i v klidu (stojaté vody) nastavena v
libovolné výšce vodního sloupce. Pohyb a nastavení nástrahy zabezpečuje převážně splávek.
Pohyb nástrahy může být lovcem aktivně ovlivňován. Tímto způsobem je možné lovit dvěma
pruty současně a je možná kombinace s lovem na položenou. Prut může být držen v ruce nebo položen
na vidličkách či jiné opěrce. Prut může být osazen pouze jedním návazcem s
jedním háčkem, nebo jedním dvouháčkem, nebo jedním trojháčkem.
3. Lov přívlačí
– spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním sloupcem, a to ve všech vrstvách, jednak stáčením vlasce na cívku
navijáku nebo i pohybem prutu, přičemž se mohou dělat i kratší přestávky, během nichž se nechá nástraha klesat. Při

lovu přívlačí smí být používán jen jeden prut, který musí být trvale držen v ruce, jiný prut nesmí být nastražen. K
lovu přívlačí se smí použít umělých vláčecích nástrah (třpytky, doveny, woblery, twistry, marmišky, umělé rybky apod.)
nebo i mrtvou rybku.
Lov přívlačí je povolen od 16.června do 31. prosince.
4. Lov muškařením
– spočívá v lov u na umělou mušku, která je nahazována za pomoci zvláštní muškařské šňůry. Za nástrahu
lze použít umělé mušky, tj. nástrahy imitující hmyz a jeho vývojová stadia a jiné organismy. Prut smí být
osazen nejvýše třemi návazci sjednoduchými háčky.
5. Lov na třepanou
– je obdobou lovu umělou muškou. Nástraha je spouštěna na hladinu a opět zvedána. Za nástrahu lze
použít všechny druhy umělých mušek. Na mimopstruhových revírech i živočišné nástrahy (hmyz).
6. Lov na bójku
– bójky, které nejsou pevnou součástí udice, nejsou dovoleny. Při lovu dravých ryb však může být použito
splávku, jehož rozměry nepřesahují 6x6x30 cm nebo dvou plováků max. rozměru 10x10x10cm, které jsou
propojeny osovou spojkou v maximální vzdálenosti do 150cm. Za plováky nesmí být používán
neopracovaný polystyrén a neopracované plastické hmoty. Splávek může být ukotven jednak mezi
splávkem a prutem nebo i za splávkem, ale vždy tak, aby celý systém byl pevnou součástí dece a mohl být
kdykoliv přitažen k lovícímu (pouze prutem). Funkce splávku (malé bójky) je udržet nástrahu ve zvolené
hloubce, být viditelný z místa lovícího, nikoliv aby svými rozměry a schopností
napomáhal ke
zdolávání ulovené ryby.
7. Lov dravců
– lov na živou nebo mrtvou rybku, či její část a lov na nástrahy evidentně určené k ulovení dravých ryb
(smotek rousnic nebo červů na větších háčcích, či dvojháčcích, či trojháčcích) je považován za způsob
lovu určený výhradně k lovu dravých druhů ryb (štika, candát, sumec, bolen) a je povolen od 16.června
do 31. prosince. Je zakázáno používat jako nástrahu chráněné druhy živočichů, či jejich části, ryby
nedosahující předepsané lovné délky na daném revíru, masa a vnitřností teplokrevných obratlovců.
8. Lov nástražních ryb do čeřínku
– je lovem pomocí jednoho ručního čeřínku s vodorovnou sítí o maximální ploše síťoviny 1m2 . Lovem
do čeřínku lze lovit jen druhy ryb s nestanovenou nejmenší lovnou délkou, tj. ulovené druhy ryb se
stanovenou nejmenší lovnou délkou musí být okamžitě puštěny a to i v případě, že evidentně lovnou
délku přesahují!
Při lovu do čeřínku nesmí být současně prováděn žádný jiný způsob lovu, tj. nesmí být nahozeny žádné
pruty. Mládež do 15 let nesmí lovit do čeřínku. Lov do čeřínku je povolen od 1.června do 31. prosince.

IX. Povinné vybavení
Oprávněný lovec je povinen mít při lovu u sebe platný rybářský lístek a povolenku k obecnímu odlovu, Místní
rybářský řád,vyprošťovač háčků (peán, klíšťky, pinzetu, obůstek), míru pro zjištění délky ulovených ryb a
podběrák.
Roční záznam o docházce k vodě a Přehled o úlovcích Záznam o docházce musí držitel povolenky
svědomitě vyplňovat, po skončení platnosti povolenky sestavit sumář docílených úlovků dle jednotlivých
revírů a druhů ryb a řádně vyplněný, včetně sumáře, vrátit na Obecní úřad Doloplazy nejpozději do 15
dnů po skončení platnosti. A to i v tom případě, že oprávněný k lovu během roku nelovil nebo nedocílil
žádných úlovků, což v záznamu i sumáři uvede. Kdo tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, tomu
nemusí být v příštím roce vydána povolenka k lovu ryb.

X. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence
1. Před započetím lovu je držitel povolenky povinen nesmazatelným způsobem zapsat datum a místo
lovu.
Denní limit ulovených ryb je 2 ks z uvedených druhů: štika, candát, sumec, amur, lín, úhoř nebo jejich
kombinace. Úlovek kapra je omezen pouze na 1 ks denně ( je možná kombinace sjedním kusem výše
uvedených druhů za den), u ryb plevelných, kde není uvedena jejich minimální délka je denní limit 4 kg.
Po ulovení a přisvojení si 2 kusů uvedených ryb, nebo jednoho kusu kapra a jednoho kusu z uvedených
druhů, končí denní lov.
U jednodenního povolení po ulovení jednoho kusu kapra nebo dvou kusů ušlechtilých ryb je možné
zakoupit další jednodenní povolení.
3. Maximální roční úlovek kapra vrámci jedné roční povolenky k lovu se omezuje na 30 ks.
4. Úlovek lososovitých ryb (pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní a siven americký) je omezen na
2 kusy denně.
5. Při ulovení a ponechání si ryby tzv. ušlechtilé (ryby se stanovenou nejnižší lovnou délkou) je lovící
povinen zapsat ihned do Záznamu o úlovcích údaje druhu a délky ryby v cm. Údaje přisvojení si ryb u
druhů ryb bez stanovené nejmenší lovné délky lze zaznamenat až po ukončení lovu.
V případě, že si lovící žádný úlovek neponechal je povinen po ukončení lovu, tj. ještě před odchodem od
revíru, proškrtnout vodorovnou nesmazatelnou čarou v záznamu o úlovcích řádek s datem lovu tj.
sloupce pro záznam druhu, délky, kusů a hmotnosti. Přerušení lovu na témže revíru v rámci jednoho dne
je považováno za ukončení lovu!
V případě vrácení se k vodě ve stejný den a pokračování v lovu je povinnost rybáře opět zapsat docházku.

XI. Rybolov mládeže
Mladiství rybáři do stáří 15 let lovící na jeden prut provádí rybolov v revíru za přímého dozoru dospělých
odpovědných osob. V případě, že doprovázející není zákonným zástupcem dítěte, musí být sám členem
některé rybářské organizace. Držitel povolenky, přebírající dozor nad mladistvým rybářem, provede
kontrolu jeho dokladů před započetím dozoru a po jeho ukončení, zejména vyžaduje úplnou evidenci,
pořádek na místě lovu a ukázněné chování.
Mládež věkové kategorie 15 - 18 let loví samostatně se všemi povinnostmi a právy dospělých rybářů. (Po
dovršení 15 let).
Mládež od 7 do 15 let může lovit na nádrži pouze na 1 prut. Mládež do 15 let nesmí lovit na živou nebo
mrtvou rybku, rovněž nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků.

XII. Doplňující ustanovení
1. Přenášení a vysazování ryb z úseku na úsek není držitelům povolenek z důvodů zdravotní ochrany
obsádek povoleno. Výjimku tvoří nástražní rybičky. Lov na nepůvodní druhy nástražních rybek je přísně
zakázán. Výjimku může povolit pouze rybářský hospodář.
2. Parkování motorových vozidel se provádí na obvyklých parkovištích. Jinak je zakázáno s automobilem
parkovat na březích a v bezprostřední blízkosti vody, a to minimálně 15m.
3. Stanování a rozdělávání ohňů je v blízkosti rybníku zakázáno – viz příslušná vyhláška platná v ČR a
zákon o lesích.

Obecní rybníky jsou označeny tabulemi s uvedením názvu ryníka. Na pomocných tabulích mohou být
zveřejněny krátkodobé změny a rozhodnutí potřebné v souladu se vzniklými podmínkami a
hospodářskými potřebami (krátkodobé hájení před konáním rybářských závodů apod.). Držitelé
povolenek jsou povinni zveřejněná rozhodnutí plně respektovat a dodržovat, stejně tak se obeznámit s
názvem úseku a stanovenými podmínkami lovu.
Každý, kdo loví ryby je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno na místě ponechávat odpadky
anebo je odhazovat do vody.
Za zvláště hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno, pokud by lovící takto zacházel se
skleněným odpadem. V zájmu dodržení trvalého pořádku a ochrany přírodního prostředí provede držitel
povolenky prohlídku místa, kde chce lovit a v případě jeho z nečištění provede před zahájením odlovu
úklid. V případě zjištění nepořádku kontrolními orgány bude postupováno tak, jakoby lovící znečistil
místo sám.

Kontrolní a kárná činnost
Kontrolu dodržování rybářského řádu budou provádět zástupci Obce Doloplazy, to jsou: Ladislav Sypko,
Petr Štěpánek, Karel Bátěk, Jaroslav Mojtek a porybný Vladimír Fišer, kteří se prokážou platným
dokladem rybářské stráže Obce Doloplazy.
Při porušení některého bodu z rybářského řádu jsou výše uvedení opravnění odebrat dotyčnému
povolenku bez jakékoli náhrady a může podat podmět k zahájení správního řízení.

Zacházení s ulovenými rybami.
Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Zvlášť ohleduplně je nutno postupovat
v případě vědomí, že jde o rybu podměrečnou anebo hájenou, která musí být vrácena vodě. Pokud nelze
na nepřístupných místech rybu vypnout u okraje vody nebo ji šetrně vylovit rukou, je nutno použít
podběrák. Při vylovování ryb o velké hmotnosti je možno použít gaf. Jiné způsoby vylovování ryb jsou
zakázány. Výjimkou je možnost vylovení drobných ryb přímo prutem. Ryby, které nedosahují stanovené
míry nebo ryby hájené se vracení zpět do vody bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud nelze háček
vyjmout peanem, musí se odstřihnout.
Za hrubé porušení bude považováno vytahovat ulovené ryby, zejména, které budou vráceny zpět, po
břehu nebo je nešetrně vracet zpět hozením či jiným hrubým způsobem.
Porcování lovených ryb před ukončením rybolovu a odchodem od vody je zakázáno.
Uhynulé ryby, které je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit a uklidit. Zabrání se tak šíření možné
nákazy a znehodnocení vody.

Uchování ulovených ryb
Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy nebo takové zařízení,
které nepřiléhá těsně k tělu ryby, kde má uložená ryba možnost pohybu. Je zakázáno uchovávat ryby
uvázané za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, případně nechat ryby nezabité uhynout. Ryby
uložené ve vezírku nebo v jiném vhodném zařízení jsou považovány za ponechané a musí být řádně
evidovány v Záznamu o úlovcích. Výměna již ponechané ryby za jinou se zakazuje. Darovat rybu u vody
bez provedení příslušné evidence ve vlastním (osobním) Záznamu není dovoleno. Každý držitel
povolenky je přímo odpovědný za stav uchovávaných ulovených ryb a za způsob zacházení s nimi.

Večerní rybolov
Při lovu ve večerních a nočních hodinách je zakázáno používat umělého světla k osvicování vody. Použití
svítících číhátek je povoleno.

Závěrečná ustanovení

Místní rybářský řád Obce Doloplazy vychází z platných zákonů.

Důležitá telefonní čísla:
Obec Doloplazy
Starosta obce

582 388 261
724 374 460

Porybný
Záchranná služba
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Hasiči
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Policie
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